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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Bakalářská práce Karolíny Šírové popisuje zajímavou oblast analýzy rostlinného materiálu, 
včetně charakteristiky látek typu anthokyanů, jejich syntézy, výskytu zejména u ovoce a 
možností stanovení těchto látek. Zmiňuje možná rizika, stabilitu těchto látek a může sloužit 
jako zdroj pro základní informace o jejich stanovení v různých druzích ovoce včetně 
očekávaného profilu u daného druhu ovoce. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky k textu práce: 
Cukry jsou v práci označeny nejednotně - glukóza - glukosa (např. str. 12, Tabulka č. 2). 
str. 14 - co znamená zkratka UDP (není v seznamu zkratek, ani není vysvětlená)? 
str. 18 - extrakce deriváty síry při použití HSO3 - prosím přeformulovat. 
str. 29 - u práce s citací č. 15 píšete o lineárním gradientu, ale jeho profil tomu neodpovídá. 
str. 31 - u práce s citací č. 17 píšete o využití sloupce a ochranné kolony, ale z rozměrů spíš 
vyplývá, že se jedná o analytickou kolonu a předkolonu. 
Tabulka č. 8 - zajímavá je i délka analýzy - prosím o komentář v prezentaci k obhajobě. 
 
Dotazy: 
1. Může vyšší teplota při separaci anthokyanů (50°C) ovlivnit jejich teplotní stabilitu? Existuje 
nějaký teplotní limit, který se u separací těchto látek dodržuje? 



2. str. 26 - Zmiňujete, že u CE se používá menší objem vzorku a proto citlivost nepřináší 
žádné výhody ve srovnání s LC. Jaký další parametr ovlivňuje citlivost např. UV-VIS detekce 
u CE (mimo objemu vzorku) a jak je možné tuto citlivost zvýšit? 
  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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